
Uitgesproken mening bij DNV-GL

Stipelnewz Nieuwsbrief 
Stichting Persoonscertificatie Energietechniek

December 2014  |  editie 23, jaargang 6

Colofon 
Hoofdredactie René Weij

Redactie  Claske Helders-van der Veer, Ruud Bijvoets en Brenda Witzier 

Ontwerp en opmaak Loep ontwerp, Arnhem

Fotografie   Babet Hogervorst en bedrijven die meewerkten aan dit nummer.

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar info@stipel.nl

Volg ons op twitter: twitter.com/Stipel

John Clement en zijn visie op veilig werken 

John Clement, werkt sinds drie maanden bij DNV-GL  

in Arnhem. Hij is verantwoordelijk voor de persoons-

certificering van kraanmachinisten, keurmeesters van 

hijskranen en medewerkers in de energietechniek.  

Als iemand aan alle eisen voldoet, neemt hij het besluit 

om een certificaat te verstrekken. Johns achtergrond  

in ondermeer de bouwwereld en de betonbranche  

zijn mede bepalend voor zijn visie op veilig werken: 

‘Hoe zwart-witter er wordt gedacht, hoe makkelijker 

het is om beslissingen te nemen’. Hierdoor neemt veilig 

werken toe. Immers een ‘beetje veilig’ bestaat niet.

Blind vertrouwen 

DNV-GL is een van de drie bedrijven die de examens van Stipel 

controleert en de bijbehorende certificaten uitgeeft. Er wordt 

gekeken of de examinator en de kandidaat zich gedragen, zoals  

in het certificatieschema is voorgeschreven. John: “Je moet er blind 

op kunnen vertrouwen dat er op een verantwoorde manier en veilig 

gewerkt wordt, ook met het oog op de omgeving. Als een monteur  

in een woonwijk aan het werk is, moeten de bewoners daar niet  

over na hoeven denken en moeten zich altijd veilig voelen.” 

Trucjes niet toestaan 

“Als tijdens een examen een kandidaat bijvoorbeeld zijn werk-

schoenen vergeet, dan kun je allerlei redenen verzinnen om dat  

te verantwoorden. Maar dan geef je ruimte om ‘trucjes’ aan te leren 

die in de praktijk nooit toegestaan zijn. Tijdens het werk moet  

een monteur ook de beslissing nemen om zijn collega op dat soort 

zaken aan te spreken en hem naar huis sturen. Houding en gedrag 

in relatie tot de beroepsuitoefening zijn een belangrijk aspect bij 

persoonscertificering.” 

Betrouwbaarheid 

Veiligheid zit bij DNV-GL gevat in het woord betrouwbaarheid. 

John: “Dat stralen we ook uit naar de markt. Als wij een stempel 

afgeven op een certificaat dan geeft dat vertrouwen. Wij worden 

door de markt gezien als redelijk streng. Maar hoe zwart-witter er  

wordt gedacht, hoe makkelijker het wordt om beslissingen te nemen.  

Het grijze gebied wordt uitgesloten, waardoor veilig werken alleen 

maar toeneemt. We hebben een uitgesproken mening: het is wel  

of niet goed.” 
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Keet van de week

Van Voskuilen Woudenberg b.v.

Het BAM opleidingscentrum in Halfweg 

begon zeven jaar geleden met infra-

opleidingen voor gas, elektra en data-

signaalkabels. Eerst voor eigen personeel 

en kort daarna ook voor externe partijen. 

Sjoerd Keijzer, opleidingscoördinator bij  

het centrum, werd acht jaar geleden gevraagd  

om mee te helpen het centrum op te zetten. 

Het opleidingscentrum (sinds 1 december 

overgenomen door GOA Leidingtechniek, red.)  

is tegenwoordig een van de negen landelijke 

centra die  opleidingen voor een Stipel-

certificaat verzorgen. 

Uniforme regels

“Bij de start werkten er veel mensen in  

de branche zonder gerichte opleiding”, 

vertelt Sjoerd. “Mede door de uniformering 

van de BEI en de VIAG ontstond er behoefte 

om eigen personeel op te leiden, maar  

ook om de opleidingen branchebreed  

aan te bieden.”

Investeren in onderwijs

“Het doel is dat wij onze eigen broek kunnen  

ophouden”, vertelt Sjoerd.  “Maar opleiden  

heeft ook met geld te maken. Als je investeert  

in onderwijs gaat de kwaliteit omhoog  

en de kosten omlaag  Als je bezuinigt op 

onderwijs, gaat de kwaliteit omlaag en  

de kosten omhoog. De ‘faalkosten’ worden 

namelijk hoger. Medewerkers monteren 

bijvoorbeeld garnituren en gaan daarbij 

eigen ‘handigheidjes’ verzinnen. Dat is 

soms wel tijdsbesparend, maar het kan 

domweg gevaarlijk zijn. Daarom is scholing 

en herhaling van scholing zo belangrijk.”

E-learning en examinering  

BEI en VIAG

Ter voorbereiding op het examen, krijgen 

kandidaten instructie over het e-learning-

programma. “Daar kunnen ze een aantal 

weken thuis gebruik van maken”, vertelt 

Sjoerd. “Wij kunnen alle kandidaten 

monitoren en eventueel bijsturen als 

we zien dat een kandidaat niet inlogt. 

Aan mensen met taal- en leesproblemen 

besteden we extra aandacht. Afhankelijk 

van de aanwijzing die kandidaten nodig  

hebben, krijgen ze een of twee praktijk-

opdrachten bij ons op locatie in een 

nagebootste situatie. Dat varieert van 

het verwisselen van een meter tot het 

maken van een aftakmof.” Ze worden 

geëxamineerd op het veilig uitvoeren van 

de opdracht, het examen gaat ten slotte  

over veiligheid, het gebruik van persoonlijke  

beschermingsmiddelen en of de kandidaat 

zich aan de regelgeving houdt.

Het examen wordt afgenomen door examen- 

bureau Bepect. Alle geslaagde kandidaten 

krijgen een Stipel-certificaat van certificatie-

instelling Dekra. Inmiddels werken er drie 

fulltime opleidingscoördinatoren bij het 

centrum. Jaarlijks worden ongeveer 300 

mensen opgeleid voor de BEI, de VIAG  

en de praktijkopleiding van het ROC  

van Amsterdam. 

Kwaliteitscoach:  
kan het werk nóg veiliger?

Tablet

“Een ernstig ongeval willen we eigenlijk altijd voorkomen. 

Dat is geen nieuws”, begint Jacco. 20 jaar geleden begon hij als 

grondwerker maar werkt al 15 jaar voor het bedrijfsbureau. 

Veiligheid is een van zijn aandachtsgebieden. “Ook wij gaan 

met de tijd mee en lopen voorop als het gaat om automatisering 

van onze processen. Iedere monteur heeft een tablet bij zich. 

Ouderwetse formulieren kom je in dit bedrijf niet meer tegen. 

Deze tablets worden niet alleen gebruikt voor het digitaliseren van 

werkprocessen, maar ook voor het uitvoeren van een professioneel 

veiligheidsbeleid. Jacco: “Op de tablets staat ook de laatste versie 

van de werkinstructies BEI/VIAG. Iets opzoeken in een stoffig  

boek is er dus ook niet meer bij. Van Voskuilen controleert streng  

op het naleven van de veiligheidsregels. We hebben hiervoor  

een kwaliteitscoach.” 

Rapportages & analyses

“Het woord zegt het al, iemand die meekijkt en meedenkt hoe  

iets beter of veiliger kan”, vervolgt Jacco. “Tijdens werkplek-

inspecties maakt hij met een tablet foto’s van hoe er gewerkt  

wordt. Is een kabel goed aangelegd, draagt iedereen zijn PBM’s,  

al dat soort zaken.” De foto’s worden ter plekke naar kantoor 

gestuurd voor rapportage en analyse. De afwijkingen worden  

direct in kaart gebracht en hieruit volgen trends en verbeter-

programma’s. Gelukkig hebben we eigenlijk alleen kleine 

incidenten, zoals vallen, struikelen of je enkel verzwikken.  

En dat op een totaal van zo’n 450 man in de buitendienst.” 

Registratie

Van iedere medewerker op een project is bekend welke veiligheids-

certificaten hij heeft. VCA, Stipel, alles is op de tablet terug te vinden. 

Dennis van Velzen is een de monteurs die vandaag in Velp aan het 

werk is. Een renovatieproject aan een huis, in opdracht van Liander. 

De dienstleidingen voor elektriciteit en gas lagen er al 40 jaar in. 

Tijd voor vernieuwing dus. 

Dennis is net weer geslaagd voor het Stipel-examen. “Het is wel goed  

hoor, dat je dit examen eens in de drie jaar herhaalt. Er verandert 

zo veel in ons vak. Ik ben door de zenuwen voor het examen zelfs 

een keer gezakt. Maar goed ook, want ik had echt een stomme fout 

gemaakt. Iets wat ik in de praktijk echt nooit zou doen. Ik heb mijn 

nieuwe certificaat op zak en kan nu weer drie jaar vooruit.” 

In een keurige jaren ’30 wijk vlakbij het centrum  

van Velp, bij Arnhem, staan de bussen en de keet van 

Van Voskuilen Woudenberg b.v.. Zowel de bussen  

als de keet zien er keurig uit, en passen prima in  

het straatbeeld. Jacco Bol, hoofd bedrijfsbureau,  

staat op de afgesproken tijd en plaats om ons mee  

te nemen in de wereld van dit vooruitstrevende,  

van oorsprong, familiebedrijf. 

BAM opleidingscentrum ‘Verhoog veiligheid door onderwijs’
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John Clement en zijn visie op veilig werken 

John Clement, werkt sinds drie maanden bij DNV-GL  

in Arnhem. Hij is verantwoordelijk voor de persoons-

certificering van kraanmachinisten, keurmeesters van 

hijskranen en medewerkers in de energietechniek.  

Als iemand aan alle eisen voldoet, neemt hij het besluit 

om een certificaat te verstrekken. Johns achtergrond  

in ondermeer de bouwwereld en de betonbranche  

zijn mede bepalend voor zijn visie op veilig werken: 

‘Hoe zwart-witter er wordt gedacht, hoe makkelijker 

het is om beslissingen te nemen’. Hierdoor neemt veilig 

werken toe. Immers een ‘beetje veilig’ bestaat niet.

Blind vertrouwen 

DNV-GL is een van de drie bedrijven die de examens van Stipel 

controleert en de bijbehorende certificaten uitgeeft. Er wordt 

gekeken of de examinator en de kandidaat zich gedragen, zoals  

in het certificatieschema is voorgeschreven. John: “Je moet er blind 

op kunnen vertrouwen dat er op een verantwoorde manier en veilig 

gewerkt wordt, ook met het oog op de omgeving. Als een monteur  

in een woonwijk aan het werk is, moeten de bewoners daar niet  

over na hoeven denken en moeten zich altijd veilig voelen.” 

Trucjes niet toestaan 

“Als tijdens een examen een kandidaat bijvoorbeeld zijn werk-

schoenen vergeet, dan kun je allerlei redenen verzinnen om dat  

te verantwoorden. Maar dan geef je ruimte om ‘trucjes’ aan te leren 

die in de praktijk nooit toegestaan zijn. Tijdens het werk moet  

een monteur ook de beslissing nemen om zijn collega op dat soort 

zaken aan te spreken en hem naar huis sturen. Houding en gedrag 

in relatie tot de beroepsuitoefening zijn een belangrijk aspect bij 

persoonscertificering.” 

Betrouwbaarheid 

Veiligheid zit bij DNV-GL gevat in het woord betrouwbaarheid. 

John: “Dat stralen we ook uit naar de markt. Als wij een stempel 

afgeven op een certificaat dan geeft dat vertrouwen. Wij worden 

door de markt gezien als redelijk streng. Maar hoe zwart-witter er  

wordt gedacht, hoe makkelijker het wordt om beslissingen te nemen.  

Het grijze gebied wordt uitgesloten, waardoor veilig werken alleen 

maar toeneemt. We hebben een uitgesproken mening: het is wel  

of niet goed.” 

Uitgesproken mening bij DNV-GL 

Keet van de week: Van Voskuilen Woudenberg b.v. 
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